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 مقدمة : 

قامت وزارة التخطيط بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لخزن  (2017لسنة  281شارة إلى قرار مجلس الوزراء )رقم إ

نموذج إل ا  وفقبيانات رواتب الموظفين يتم تغذيتها بالمعلومات من قبل الجهات الحكومية وتتضمن تفاصيل الرواتب 

اع عملهم في القطمدة طوال وتفويض وزارة التخطيط بمنح الموظفين أرقاما  وظيفية يحتفظون بها قياسي معد مسبقا  

 74رقم  لجنة عليا بأمر ديواني تأليفتم  وعليه،عد بيانات الجهات الحكومية ذاتهايعتمد هذا الرقم في قوا إذالعام 

 .تهتم بوضع آليات التنفيذ لهذا القرار  2017لسنة 

تم  إذ الرواتببيانات ساهم البنك الدولي في تقديم الدعم الفني وبتمويل منه لتنفيذ منصة الكترونية الستقبــــال و

تصميم وبنـاء وتهيئة نظام الرواتب المركـزي لتمكيـن الجهـات الحكوميـة من تحميل بيانات رواتب ومخصصات 

ليتم بعد ذلك استثمـار  وزارة التخطيطموظفيها الكترونيا عن طريق نظام الكتروني تمت استضافته في بيئـة خوادم 

 .والمؤشراتالتقارير  إصدارهذه البيانـات فـي 

 ا  وظيفي ا  رقمكل موظف بناء خوارزمية خاصة لمنح  الذاتية في اعلى قدراتهات مت دائرة تكنولوجيا المعلووقد اعتمد

للعاملين  ا  وظيفي ا  رقم (3,040,626)منح  وزارة التخطيط تاستطاعبذلك ومراتب  يتكون الرقم الوظيفي من تسع إذ

 .  إعداد هذا التقرير حتى في المؤسسات الحكومية
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 :  والرقم الوظيفي لمحة تاريخية عن بنك المعلومات الوظيفي

 وقد وفر بيانات شاملة 31/5/1975 بتاريخ في أجهزة الدولة املينأول مسح شامل للع نفذت وزارة التخطيط

 وتفصيلية عن القوى العاملة . 

  ارات والجهات غيربالتعاون مع الوزوزارة التخطيط ت أعد، الوزراءتنفيذا لتوجيهات األمانة العامة لمجلس 

 )بنك المعلومات الوظيفي(. الدولة ة في شاملة للقوى العاملانات قاعدة بيمرتبطة بوزارة ال

 واستمر العمل فيه لغاية عام  1985لبنك المعلومات الوظيفي عام  شامل   ا  مسح وزارة التخطيط تنفذ

 .فقدت أضابيرهم الشخصية الذينويستخدم حاليا الستخراج المعلومات الوظيفية للموظفين  2003

  يتم إعداد قواعد  إذ( 2016، 2015 ،2008،2014سنوات )ال فيمسحا  بنك المعلومات الوظيفي نفذ

 لتحديثات المستلمة.ل ا  بيانات متسلسلة لكل سنة وفق

 من خلل جمع  ا  ( قيد1,636,398)بلغ  قد 2016 سنة عدد القيود المسجلة في قاعدة البيانات لغاية إن

 . عدا الجهات األمنية غير مرتبطة بوزارة ة ( وزارة وجه69البيانات من )

  تاريخ التعيين ، الجنس ، تاريخ التولد ، اسم األم ، عن)االسم الرباعيتضمنت قاعدة البيانات معلومات ،  

 لموظف(.لالخدمة حالة  ، المحافظة، التخصص،  الدرجة الوظيفية ، العنوان الوظيفي ، الشهادة

 من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  . دوري للبياناتتحديث  يكون 

  الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة.ورش عمل مع عدة عقد تم 

  حثهم على تخصيص ل واوين المحافظاتارات ميدانية للوزارات ومجالس ودعقد دورات تدريبية وزيتم

 .أرقام وظيفية

 .إعداد خوارزمية للرقم الوظيفي 

  العناوين الوظيفية ، الجنس ، ات الوزاراتتأليفيشمل كل من ) 2016لسنة إصدار كراس الكتروني باألدلة، 

مرتبطة الالوزارات والجهات غير  في ووزع الدرجات الوظيفية(،  المهن ، التخصصات العلمية ، الشهادة

 اتها.تأليففي أنظمة الموارد البشرية الموجودة لدى الوزارات وعتمد بوزارة لي

 (. 2016، 2015 ،2014 ،2008وات) إصدار وطبع التقرير النهائي لبنك المعلومات لسن 
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العمل على رسم السياسات والخطط واإلستراتيجيات التي تهدف إلى تنمية ورفع كفاءة أداء الموارد   : الرسالة

 .البشرية، والتقييم المستمر للطلب واالحتياج الفعلي من القوى العاملة

 البشرية الوطنية المؤهلة المطلوبة وصوال  إلى المعايير القياسية  للقوى العاملة. الملكاتكل  توفير : الرؤية

 :  األهداف

وضع إطار تخطيط الموارد البشرية يسهم في نجاح الحكومة على المدى الطويل من خلل حسن استعدادها  -

 المنعكس في التخطيط االستراتيجي الشامل للقوى العاملة .  

 . كافة منتسبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارةلتكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة  -

 .ودوائرها التخطيط لتوزيع العاملين في مؤسسات الدولة  -

وسنوات المنصب والدرجة الوظيفية  وم ما يتلءمطابقتها بلارية والحسابية الوقوف على بيانات الموظف اإلد -

 الخدمة .

 للتقاعد .  ةأعداد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد حسب السن القانونيالوقوف على  -

في مجال البحوث ودوائرها مؤسسات الدولة لتي يوفرها النظام من قبل االستفادة من المعلومات ا -

 .والدراسات

 االستعلم عن منتسبي الوزارات باستخدام الرقم الوظيفي الموحد .  -

 صدار هويات الموظفين .اعتماد الرقم الوظيفي في إ -

 توحيد مصطلحات ومفاهيم وبيانات بنك المعلومات )البيانات الوصفية( .  -

 اإلجراءات : 

متابعة الرقم الوظيفي بصيغة انموذج حسب  بيانات موظفي جهة معينةيتم تزويد وزارة التخطيط بملف  -

(Excel File) كتاب رسمي بعدد األرقام المطلوبة . و 

تم إعداده وتنفيذه من نظام ل ا  وفق الواردملف اليقوم قسم الرقم الوظيفي في دائرة تكنولوجيا المعلومات بتدقيق  -

قسم الرقم الوظيفي لفحص البيانات فيما إذا كانت هناك قيود مكررة أو أرقام وظيفية غير صحيحة أو  قبل

 .والى غير ذلك من إجراءات التدقيق االلكترونية المتبعة من قبلنا يمتلك رقمين وظيفيين ا  هل أن هناك موظف

 التدقيق يتم منح أرقام وظيفية للموظفين الذين ليس لديهم أرقام وظيفية . إجراء عملية بعد  -

يتم حفظ البيانات في قاعدة بيانات متابعة الرقم الوظيفي ويتم تزويد مخول الجهة بنسخة من البيانات  -

 .الوظيفيمتضمنة الرقم 

وتستمر دائرة تكنولوجيا المعلومات في تطوير وتنضيج آليات جمع وتدقيق البيانات من خلل التطوير  -

 المستمر ألنظمة الرقم الوظيفي.
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 وبناء نظام تدقيق بيانات موظفي البيانات كما نود اإلشارة إلى أن عملية تجميع بيانات الرقم الوظيفي وإعداد قاعدة  

 اإلداريقصوى ومتابعة حثيثة من قبل معالي السيد وزير التخطيط والسيدة الوكيل  أهميةها وإيلؤ هاأكيدم تتالدولة 

العامة  األمانةوبالتعاون مع كافة على الجهات  التأكيد، ومن خلل كتب  لإلحصاءوالسيد رئيس الجهاز المركزي 

( 1/2/2/)و.س المرقم بالعددعامة لمجلس الوزراء عمام وزارة التخطيط إلى األمانة الإ أخرهاكان  لمجلس الوزراء

أدى ذلك إلى تعاون الجهات معنا ومفاتحتنا في تخصيص أرقام وظيفية لموظفيهم حتى أصبح  4/1/2022بتاريخ 

 حتى لحظة إصدار هذا التقرير. ا  وظيفي ا  رقم( 3,040,626العدد الكلي لألرقام الوظيفية كما مبين في التقرير )

 جهاز ،جهاز األمن الوطني مجلس الوزراء ، جهاز مكافحة اإلرهاب ،)مكتب رئيس علما إن الجهات األمنية مثل  

( لم تزودنا باالسم الرباعي للموظف بل كان يحتوي ، وزارة الدفاع وزارة الداخلية ، المخابرات الوطني العراقي

قاعدة بيانات متابعة الرقم الوظيفي  فضل  عن إن،  إليهاعلى رقم قيد المنتسب في الجهة التي ينتمي  األولاالسم 

  .موظفي الدولة بيانات أدناه في تجميع في  الجدولاعتمدت 

 

 نموذج ملف متابعة الرقم الوظيفيأ

 

الرقم 
 الوظيفي

االسم 
 األول

االسم 
 الثاني

االسم 
 الثالث

االسم الرابع 
 أو اللقب

 التعيينتاريخ  تاريخ التولد الجنس اسم إالم
حالة 
 الخدمة

نوع 
 الخدمة

 المحافظة
 مكان العمل
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 :  2017لسنة  281صورة عن قرار األمانة  العامة لمجلس الوزراء المرقم 
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الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  كافة  بتزويد  إلىتبع ذلك القرار مجموعة من االعمامات والتوجيهات 

 بأرقامتزويدهم ل اإلداريةوزارة التخطيط ببيانات الموظفين حسب انموذج المتابعة الذي يحتوي بيانات الموظف 

والذي يتضمن   Payrollالرواتب  ألنموذجلرفع الشهري ل  CPMISعلى منصة الرواتب ا  وظيفية ومنحهم حساب

 . ه على المنصةهر الذي يتم رفع ملف بياناتهم فيالتي تعود للشراتب تفاصيل ال

ة مؤسسات الدولة الحكوميلرقم وظيفي  3,040,000منح أكثر من  وزارة التخطيط توكما ذكرنا سابقا  استطاع

 .تاريخ إصدار هذا التقرير حتىكافة 

من  تمكنا 7/9/2020( بتاريخ 3/15018/)ت.ح.م بالعدد عمام األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقمإبحسب و

قيد بيانات إدارية حسب أنموذج المتابعة المذكور أنفا   والذي يتضمن الرقم ( 3,000,000)تجميع أكثر من 

والمحافظة ونوع الخدمة م والجنس وتاريخ التوليد وتاريخ التعيين وحالة الخدمة األسم االوظيفي واالسم الرباعي و

 ملون فيها ومحافظات العمل .تبعا  للجهات التي يع

من إدارة قواعد البيانات هذه وإصدار حزمة من التقارير  استطاع قسم الرقم الوظيفي في وزارة التخطيطوبذلك 

 .الخاصة بإعداد العاملين في الدولة 

بالعدد عمام األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم إوندرج إليكم أدناه التقارير الخاصة بمتابعة الرقم الوظيفي حسب 

 .  7/9/2020( بتاريخ 3/15018/)ت.ح.م
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 :  إصدار هذا التقرير  حتىخالصة العمل 

 العدد الوصف ت

 44  مرتبطة بوزارة(الغير ، جهات محافظات، عدد الجهات  الرئيسية )وزارات 1

 623   عدد وحدات اإلنفاق  الرئيسية 2

 819 عدد وحدات اإلنفاق الفرعية 3

 3,040,626 وزارةب المرتبطة غير والجهاتعدد األرقام الوظيفية الممنوحة للوزارات  4

عمام إالخاصة ببيانات موظفيها حسب  ت التي زودتنا باستمارة المتابعةعدد الجها 5
 2020/9/7بتاريخ  3/15018/ت.ح.م بالعدد  األمانة العامة المرقم

552 

 

 (1جدول رقم )

 التي لم تزودنا ببيانات موظفيها لغاية إصدار هذا التقرير الجهات 

 تأليفال الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الوزارة  ت

 مجلس محافظة واسط دوائر غير مرتبطة بوزارة 1

 هيئة استثمار محافظة بابل دوائر غير مرتبطة بوزارة 2

 دائرة العتبات المقدسة مجلس الوزراء 3

 هيئة الحشد الشعب    مجلس الوزراء 4

 البلديات العامة /محافظة االنبار مديرية محافظة االنبار 5

 مديرية البلديات العامة/محافظة الديوانية محافظة الديوانية 6

/محافظة بابل محافظة بابل 7  
 المديرية العامة للتخطيط العمران 

 الخاصة/فرع محافظة بابلدائرة رعاية ذوي االحتياجات  محافظة بابل 8

 مديرية ماء محافظة بابل محافظة بابل 9

بية محافظة ذي قار محافظة ذي قار 10  المديرية العامة لير

/محافظة ذي قار محافظة ذي قار 11  
 المديرية العامة للتخطيط العمران 

 محافظة ذي قار/ اإلسكاندائرة  محافظة ذي قار 12

 والجسور/محافظة ذي قار دائرة الطرق محافظة ذي قار 13

 دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة/فرع محافظة ذي قار محافظة ذي قار 14

 مديرية مجاري محافظة ذي قار محافظة ذي قار 15

بية محافظة ميسان محافظة ميسان 16  المديرية العامة لير
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 (2جدول رقم )

 إلى أعداد السكان حسب المحافظةالممنوحين أرقام وظيفية الموظفين  أعدادنسبة يبين  

 

 النسبة عدد األرقام  الممنوحة عدد السكان المحافظة ت

 %0.3 6423 2003963 محافظة اربيل 1

 %6 120546 1914165 محافظة االنبار 2

 %7 234644 3142449 محافظة البرصة 3

 %12 192255 1394885 محافظة الديوانية 4

 %0.2 4761 2336191 محافظة السليمانية 5

 %7 65738 879874 محافظة المثن   6

ف 7  %7 119660 1589961 محافظة النجف االشر

 %7 160767 2231136 محافظة بابل 8

 %14 1332187 8780422 محافظة بغداد 9

 %0.5 7113 1396480 محافظة دهوك 10

 %5 90162 1768920 محافظة دياىل 11

 %1 39396 2263695 محافظة ذي قار 12

 %6 112020 1723546 محافظة صالح الدين 13

 %6 91400 1316750 محافظة كربالء المقدسة 14

 %5 95082 1726409 محافظة كركوك 15

 %5 64164 1202175 محافظة ميسان 16

 %4 186661 4030006 محافظة نينوى 17

 %7 117647 1489631 محافظة واسط 18

 %100 3,040,626 41,190,658 المجموع
 

 .االتحاديةضمن الوزارات  بوزارة العاملين في هذه المحافظة* أعداد الموظفين المذكورة إزاء كل محافظة تمثل أعداد موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة 

 العاملين ضمن الوزارات االتحادية.* أعداد الموظفين المذكورة إزاء كل من محافظات إقليم كوردستان هي للموظفين 

 .2021لسنة  أعداد السكان المذكورة في كل محافظة هي أعداد تقديرية تم تزويدنا بها من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء *
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 (1شكل )

 السكان في كل محافظة عدديوضح نسبة األرقام الوظيفية الممنوحة إلى 

 

 

 

 

 

محافظة اربيل

0.3%

محافظة االنبار

6%

محافظة البصرة

7%

محافظة الديوانية

11%

محافظة السليمانية

0.2%

محافظة المثنى

7%

محافظة النجف االشرف

7%

محافظة بابل

محافظة بغداد7%

14%

محافظة دهوك

0.5%

محافظة ديالى

5%
محافظة ذي قار

1%

محافظة صالح الدين

6%

محافظة كربالء المقدسة

7%

محافظة كركوك

5%

محافظة ميسان

5%

محافظة نينوى

4%

محافظة واسط

7%
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 عداد الموظفين حسب كل وزارة يبين أ (3جدول رقم )

 الممنوحة األرقامعدد  الوزارة ت

 15325 وزارة االتصاالت 1

 19997 والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  2

 19544 وزارة التجارة 3

 4020 وزارة التخطيط 4

بية 5  154412 وزارة التر

 120997 وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي  6

 12687 الثقافةوزارة  7

 3106 وزارة الخارجية 8

 670352 وزارة الداخلية 9

 19087 وزارة الزراعة 10

 4072 وزارة الشباب والرياضة 11

 103608 والبيئة وزارة الصحة 12

 121123 وزارة الصناعة والمعادن 13

 29192 وزارة العدل 14

 114692 وزارة الكهرباء 15

 33501 وزارة المالية 16

 1494 وزارة الهجرة والمهجرين 17

 25541 وزارة الموارد المائية 18

 78820 وزارة النفط 19

 30827 وزارة النقل 20

 361002 الدفاع وزارة 21

 7715 االجتماعية والشؤونالعمل  وزارة 22

 1,951,114 المجموع

 

 

 

 

 

 



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 12       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 مرتبطة بوزارة العداد الموظفين حسب كل جهة غير ( يبين أ4جدول رقم )

 الممنوحة األرقامعدد  الجهة غير المرتبطة بوزارة ت

 158 العليا المحكمة االتحادية 1

 31402 دوائر غير مرتبطة بوزارة 2

 1169 رئاسة الجمهورية 3

 135 مجلس الدولة 4

 17584 األعىلمجلس القضاء  5

 9517 مجلس النواب 6

 156208 مجلس الوزراء 7

 216,173 المجموع

 

 

 

 

 ( يبين أعداد الموظفين حسب الجنس على مستوى الجهات غير المرتبطة بوزارة5جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع إناث ذكور الجهة غير المرتبطة بوزارة ت

 158 40 118 العليا المحكمة االتحادية 1

 31402 7456 23946 دوائر غير مرتبطة بوزارة 2

 1169 189 980 رئاسة الجمهورية 3

 135 61 74 مجلس الدولة 4

 17584 3424 14160 األعىلمجلس القضاء  5

 9517 2153 7364 مجلس النواب 6

 156208 16555 139653 مجلس الوزراء 7

 216,173 29,878 186,295 المجموع



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 13       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 عداد الموظفين حسب الجنس على مستوى الوزارات( يبين أ6جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 المجموع إناث ذكور الوزارة ت

 15325 4255 11070 وزارة االتصاالت 1

 19997 5825 14172 والبلديات العامة واإلسكانعمار وزارة اإل  2

 19544 5884 13660 وزارة التجارة 3

 4020 1649 2371 وزارة التخطيط 4

بية 5  154412 72939 81473 وزارة الير

 120997 52493 68504 وزارة التعليم العال  والبحث العلم   6

 12687 3726 8961 وزارة الثقافة 7

 3106 760 2346 وزارة الخارجية 8

 670352 11114 659238 وزارة الداخلية 9

 19087 4609 14478 وزارة الزراعة 10

 4072 1112 2960 وزارة الشباب والرياضة 11

 103608 40021 63587 والبيئة وزارة الصحة 12

 121123 19086 102037 وزارة الصناعة والمعادن 13

 29192 3341 25851 وزارة العدل 14

 114692 13724 100968 وزارة الكهرباء 15

 33501 16814 16687 وزارة المالية 16

 1494 500 994 وزارة الهجرة والمهجرين 17

 25541 4870 20671 وزارة الموارد المائية 18

 78820 7679 71141 وزارة النفط 19

 30827 5147 25680 النقلوزارة  20

 361002 3611 357391 الدفاع وزارة 21

 7715 3036 4679 االجتماعية والشؤونوزارةالعمل  22

 1,951,114 282,195 1,668,919 المجموع



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 14       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 عداد الموظفين حسب الجنس على مستوى دوائر المحافظات( يبين أ7جدول رقم )

 

 المجموع إناث ذكور المحافظة ت

 7139 528 6611 محافظة االنبار 1

 108520 39906 68614 محافظة البرصة 2

 83959 41783 42176 محافظة الديوانية 3

 34578 14987 19591 محافظة المثب   4

ف 5  69466 33534 35932 محافظة النجف االشر

 90679 44836 45843 محافظة بابل 6

 237870 147679 90191 محافظة بغداد 7

 39608 13938 25670 محافظة ديال 8

 32549 11919 20630 محافظة ذي قار 9

 3850 434 3416 محافظة صالح الدين 10

 55996 26052 29944 محافظة كربالء 11

 1068 415 653 محافظة كركوك 12

 17993 3974 14019 محافظة ميسان 13

 12936 1524 11412 محافظة نينوى 14

 77128 37784 39344 محافظة واسط 15

 873,339 419,293 454,046 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 15       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 الوزاراتعداد الموظفين حسب حالة الخدمة على مستوى ( يبين أ8جدول رقم )

  متقاعد مستمر الوزارة ت
 
 المجموع شهيد مفصول مستقيل متوف

 15325 0 0 14 27 99 15185 وزارة االتصاالت 1

 19997 0 0 0 0 30 19967 والبلديات العامة اإلسكان عمار و وزارة اإل 2

 19544 0 0 14 0 33 19497 وزارة التجارة 3

 4020 0 0 2 0 66 3952 وزارة التخطيط 4

بية 5  154412 0 196 23 189 2695 151309 وزارة الير

 120997 0 54 48 119 1256 119520 وزارة التعليم العال  والبحث العلم   6

 12687 0 1 4 7 98 12577 وزارة الثقافة 7

 3106 0 0 0 0 0 3106 وزارة الخارجية 8

 670352 191 11119 371 893 4310 653468 وزارة الداخلية 9

 19087 0 3 5 5 101 18973 وزارة الزراعة 10

 4072 0 0 7 6 25 4034 وزارة الشباب والرياضة 11

 103608 0 5 13 8 103 103479 والبيئة وزارة الصحة 12

 121123 0 0 9 68 668 120378 وزارة الصناعة والمعادن 13

 29192 0 1 0 1 0 29190 وزارة العدل 14

 114692 0 3 3 63 342 114281 وزارة الكهرباء 15

 33501 0 0 0 1 6 33494 وزارة المالية 16

 1494 0 0 0 2 33 1459 وزارة الهجرة والمهجرين 17

 25541 0 0 0 33 483 25025 وزارة الموارد المائية 18

 78820 0 0 0 0 0 78820 وزارة النفط 19

 30827 0 0 0 0 0 30827 وزارة النقل 20

 361002 1290 8588 176 1703 8389 340856 الدفاع وزارة 21

 7715 0 0 0 1 10 7704 االجتماعية والشؤونالعمل  وزارة 22

 1,951,114 1,481 19,970 689 3,126 18,747 1,907,101 المجموع
 

 عداد الموظفين حسب حالة الخدمة على مستوى الجهات غير المرتبطة بوزارة( يبين أ9جدول رقم )

  متقاعد مستمر الجهة غير المرتبطة بوزارة ت
 
 المجموع شهيد مفصول مستقيل متوف

 158 0 0 0 0 0 158 العليا المحكمة االتحادية 1

 31402 0 1 16 13 310 31062 دوائر غير مرتبطة بوزارة 2

 1169 0 0 0 0 0 1169 رئاسة الجمهورية 3

 135 0 0 0 0 0 135 مجلس الدولة 4

 17584 0 6 7 0 266 17305 األعىلمجلس القضاء  5

 9517 0 0 0 0 21 9496 مجلس النواب 6

 156208 0 2 22 33 222 155929 مجلس الوزراء 7

 216,173 0 9 45 46 819 215,254 المجموع

 

 



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 16       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 

 عداد الموظفين حسب حالة الخدمة على مستوى دوائر المحافظات( يبين أ10جدول رقم )

  متقاعد مستمر المحافظة ت
 
 المجموع شهيد مفصول مستقيل متوف

 7139 0 0 2 0 2 7135 محافظة االنبار 1

 108520 0 0 0 20 119 108381 محافظة البرصة 2

 83959 0 28 0 7 37 83887 محافظة الديوانية 3

 34578 0 1 2 1 322 34252 محافظة المثب   4

ف 5  69466 0 0 7 6 73 69380 محافظة النجف االشر

 90679 0 0 3 4 28 90644 محافظة بابل 6

 237870 0 3 21 14 100 237732 محافظة بغداد 7

 39608 0 0 0 2 7 39599 محافظة ديال 8

 32549 0 1 16 2 48 32482 محافظة ذي قار 9

 3850 0 0 0 2 1 3847 محافظة صالح الدين 10

 55996 0 0 1 0 0 55995 محافظة كربالء 11

 1068 0 0 0 0 0 1068 محافظة كركوك 12

 17993 0 0 0 8 51 17934 محافظة ميسان 13

 12936 0 1 0 0 97 12838 محافظة نينوى 14

 77128 0 0 0 0 6 77122 محافظة واسط 15

 873,339 0 34 52 66 891 872,296 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 17       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

  اتهاتأليفالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و( يبين أعداد الموظفين حسب 11جدول رقم )

 تأليفال الوزارة أو الجهة غير المرتبة بوزارة ت
 األرقامعدد 

 الممنوحة

 158 العليا المحكمة االتحادية العليا المحكمة االتحادية 1

   مرتبطة بوزارةدوائر غير  2
ر
 2135 البنك المركزي العراف

 8108 المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات دوائر غير مرتبطة بوزارة 3

 10330 امانة بغداد دوائر غير مرتبطة بوزارة 4

   اإلعالمشبكة  دوائر غير مرتبطة بوزارة 5
ر
 2390 العراف

 373 مجلس محافظة االنبار دوائر غير مرتبطة بوزارة 6

 740 مجلس محافظة البرصة دوائر غير مرتبطة بوزارة 7

 352 مجلس محافظة الديوانية دوائر غير مرتبطة بوزارة 8

 324 مجلس محافظة المثب   دوائر غير مرتبطة بوزارة 9

ف دوائر غير مرتبطة بوزارة 10  512 مجلس محافظة النجف االشر

 482 بابلمجلس محافظة  دوائر غير مرتبطة بوزارة 11

 310 مجلس محافظة بغداد دوائر غير مرتبطة بوزارة 12

 291 مجلس محافظة ديال دوائر غير مرتبطة بوزارة 13

 761 مجلس محافظة ذي قار دوائر غير مرتبطة بوزارة 14

 757 مجلس محافظة صالح الدين دوائر غير مرتبطة بوزارة 15

 226 كربالءمجلس محافظة   دوائر غير مرتبطة بوزارة 16

 410 مجلس محافظة كركوك دوائر غير مرتبطة بوزارة 17

 521 مجلس محافظة ميسان دوائر غير مرتبطة بوزارة 18

 429 مجلس محافظة نينوى دوائر غير مرتبطة بوزارة 19

 62 هيئة استثمار محافظة االنبار دوائر غير مرتبطة بوزارة 20

 80 استثمار محافظة البرصةهيئة  دوائر غير مرتبطة بوزارة 21

 102 هيئة استثمار محافظة الديوانية دوائر غير مرتبطة بوزارة 22

 110 هيئة استثمار محافظة المثب   دوائر غير مرتبطة بوزارة 23

 83 هيئة استثمار محافظة النجف دوائر غير مرتبطة بوزارة 24

 105 هيئة استثمار محافظة بغداد دوائر غير مرتبطة بوزارة 25

 50 هيئة استثمار محافظة ديال دوائر غير مرتبطة بوزارة 26

 69 هيئة استثمار محافظة ذي قار دوائر غير مرتبطة بوزارة 27

 30 هيئة استثمار محافظة صالح الدين دوائر غير مرتبطة بوزارة 28

 61 هيئة استثمار محافظة كربالء دوائر غير مرتبطة بوزارة 29

 66 هيئة استثمار محافظة كركوك مرتبطة بوزارةدوائر غير  30

 57 هيئة استثمار محافظة ميسان دوائر غير مرتبطة بوزارة 31

 80 هيئة استثمار محافظة نينوى دوائر غير مرتبطة بوزارة 32

 59 هيئة استثمار محافظة واسط دوائر غير مرتبطة بوزارة 33

 842 واالتصاالتهيئة االعالم  دوائر غير مرتبطة بوزارة 34

 95 هيئة االوراق المالية دوائر غير مرتبطة بوزارة 35

   رئاسة الجمهورية 36
ر
 149 المجمع العلم  العراف

 1020 رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية 37

 135 مجلس الدولة مجلس الدولة 38

 17584 ومحكمة التميير  االتحادية األعىلمجلس القضاء  مجلس القضاء االعىل 39

 640 اإلنسانالمفوضية العليا لحقوق  مجلس النواب 40



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 18       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 تأليفال الوزارة أو الجهة غير المرتبة بوزارة ت
 األرقامعدد 

 الممنوحة

 1047 ة والعدالةءلالهيئة الوطنية للمسا مجلس النواب 41

 2860 ديوان الرقابة المالية مجلس النواب 42

 10 مجلس الخدمة العامة االتحادي مجلس النواب 43

 2028 مجلس النواب مجلس النواب 44

اهة العامةهيئة  مجلس النواب 45  2115 الي  

 817 هيئة دعاوي الملكية مجلس النواب 46

   مجلس الوزراء 47
 13198 االمن الوطب 

 165 الهيئة العراقية للسيطرة عىل المصادر المشعة مجلس الوزراء 48

 1050 الهيئة العليا للحج والعمرة مجلس الوزراء 49

 266 الهيئة الوطنية لالستثمار مجلس الوزراء 50

 47 امانة مجلس الوزراء مجلس الوزراء 51

 158 بيت الحكمة مجلس الوزراء 52

   مجلس الوزراء 53
ر
  العراف

 9988 جهاز المخابرات الوطب 

 16989 اإلرهابجهاز مكافحة  مجلس الوزراء 54

   مجلس الوزراء 55
 32687 ديوان الوقف السب 

 5446 ديوان الوقف الشيع   مجلس الوزراء 56

 28 ديوان اوقاف الديانات المسيحية وااليزيدية والصابئة المندائية الوزراءمجلس  57

 16 رئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء 58

   مجلس الوزراء 59
ان المدن   407 سلطة الطير

كة النفط الوطنية العراقية مجلس الوزراء 60  41270 شر

 486 )رحمه هللا(الجامعة األعظم اإلمامكلية  مجلس الوزراء 61

 1440 الكاظم )عليه السالم( للعلوم االسالمية الجامعة اإلمامكلية  مجلس الوزراء 62

 5179 مؤسسة الشهداء مجلس الوزراء 63

 1181 سة السجناء السياسيير  مؤس مجلس الوزراء 64

 1013 مكتب رئيس الوزراء مجلس الوزراء 65

 22791 هيئة التصنيع الحرن    مجلس الوزراء 66

 2403 هيأة المنافذ الحدودية مجلس الوزراء 67

 1257 العامة والمحلية لمحافظة االنبار اإلدارة محافظة االنبار 68

 2038 المؤسسات البلدية لمحافظة االنبار محافظة االنبار 69

/محافظة االنبار محافظة االنبار 70  
 40 المديرية العامة للتخطيط العمران 

  للصحة المركز  محافظة االنبار 71
  محافظة االنبار والسالمة الوطب 

 
 5 المهنية ف

 97 دائرة االسكان/محافظة االنبار محافظة االنبار 72

 228 دائرة الطرق والجسور/محافظة االنبار محافظة االنبار 73

/فرع محافظة االنبار محافظة االنبار 74  
 42 دائرة العمل والتدريب المهب 

/محافظة االنباردائرة  محافظة االنبار 75  
 23 المبان 

 146 دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة/فرع محافظة االنبار محافظة االنبار 76

 977 مديرية زراعة محافظة االنبار محافظة االنبار 77

 92 مديرية شباب ورياضة االنبار محافظة االنبار 78

 1109 االنبار مديرية ماء محافظة محافظة االنبار 79

 1085 مديرية مجاري محافظة االنبار محافظة االنبار 80

 3168 العامة والمحلية لمحافظة البرصة اإلدارة محافظة البرصة 81

 6104 المؤسسات البلدية لمحافظة البرصة محافظة البرصة 82



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 19       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 تأليفال الوزارة أو الجهة غير المرتبة بوزارة ت
 األرقامعدد 

 الممنوحة

بية محافظة البرصة محافظة البرصة 83  67654 المديرية العامة لير

/محافظة البرصةالمديرية  محافظة البرصة 84  
 
 16 العامة للتخطيط العمران

  محافظة البرصة محافظة البرصة 85
 
  للصحة والسالمة المهنية ف

 44 المركز الوطب 

 5 محافظة البرصة/ اإلسكاندائرة  محافظة البرصة 86

 42 دائرة الطرق والجسور/محافظة البرصة محافظة البرصة 87

/فرع محافظة البرصةدائرة العمل  محافظة البرصة 88  
 92 والتدريب المهب 

/محافظة البرصة محافظة البرصة 89  
 
 16 دائرة المبان

 18869 دائرة صحة محافظة البرصة محافظة البرصة 90

 7045 مديرية البلديات العامة/محافظة البرصة محافظة البرصة 91

 831 مديرية زراعة محافظة البرصة محافظة البرصة 92

 324 مديرية شباب ورياضة البرصة البرصةمحافظة  93

 3178 مديرية ماء محافظة البرصة محافظة البرصة 94

 932 مديرية مجاري محافظة البرصة محافظة البرصة 95

 200 واالحتياجات الخاصة/فرع محافظة البرصة اإلعاقةهيئة رعاية ذوي  محافظة البرصة 96

 906 والمحلية لمحافظة الديوانيةاالدارة العامة  محافظة الديوانية 97

 3454 المؤسسات البلدية لمحافظة الديوانية محافظة الديوانية 98

بية محافظة الديوانية محافظة الديوانية 99  60861 المديرية العامة لير

/محافظة الديوانية محافظة الديوانية 100  
 24 المديرية العامة للتخطيط العمران 

  محافظة الديوانية محافظة الديوانية 101
 
  للصحة والسالمة المهنية ف

 39 المركز الوطب 

 23 محافظة الديوانية/ اإلسكاندائرة  محافظة الديوانية 102

 105 دائرة الطرق والجسور/محافظة الديوانية محافظة الديوانية 103

/فرع محافظة الديوانية محافظة الديوانية 104  
 38 دائرة العمل والتدريب المهب 

/محافظة الديوانية محافظة الديوانية 105  
 19 دائرة المبان 

 265 دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة/فرع محافظة الديوانية محافظة الديوانية 106

 13654 دائرة صحة محافظة الديوانية محافظة الديوانية 107

 1034 مديرية زراعة محافظة الديوانية محافظة الديوانية 108

 293 مديرية شباب ورياضة الديوانية محافظة الديوانية 109

 1635 الديوانية مديرية ماء محافظة محافظة الديوانية 110

 1609 الديوانية مديرية مجاري محافظة محافظة الديوانية 111

 436 العامة والمحلية لمحافظة المثب   اإلدارة محافظة المثب   112

بية محافظة المثب  المديرية  محافظة المثب   113  20843 العامة لير

/محافظة المثب   محافظة المثب   114  
 8 المديرية العامة للتخطيط العمران 

 4 دائرة االسكان/محافظة المثب   محافظة المثب   115

/فرع محافظة المثب   محافظة المثب   116  
 5 دائرة العمل والتدريب المهب 

/محافظة المثب  دائرة  محافظة المثب   117  
 4 المبان 

 165 دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة/فرع محافظة المثب   محافظة المثب   118

 8230 دائرة صحة محافظة المثب   محافظة المثب   119

 1172 مديرية البلديات العامة/محافظة المثب   محافظة المثب   120

 22 المثب  مديرية الطرق والجسور/محافظة  محافظة المثب   121

 1826 مديرية بلدية المثب   محافظة المثب   122

 361 مديرية زراعة محافظة المثب   محافظة المثب   123

 157 مديرية شباب ورياضة محافظة المثب   محافظة المثب   124



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 20       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 تأليفال الوزارة أو الجهة غير المرتبة بوزارة ت
 األرقامعدد 

 الممنوحة

 669 المثب   مديرية ماء محافظة محافظة المثب   125

 676 مديرية مجاري محافظة المثب   محافظة المثب   126

ف 127  2185 العامة والمحلية /ديوان محافظة النجف اإلدارة محافظة النجف االشر

ف 128 ف محافظة النجف االشر بية محافظة النجف االشر  36504 المديرية العامة لير

ف 129 ف محافظة النجف االشر   محافظة النجف االشر
 
  للصحة والسالمة المهنية ف

 52 المركز الوطب 

فمحافظة  130 ف/ اإلسكاندائرة  النجف االشر  30 محافظة النجف االشر

ف 131 ف محافظة النجف االشر  60 دائرة الطرق والجسور/محافظة النجف االشر

ف 132 ف محافظة النجف االشر /فرع محافظة النجف االشر  
 136 دائرة العمل والتدريب المهب 

ف 133 /محافظة النجف  محافظة النجف االشر  
 
فدائرة المبان  48 االشر

ف 134 ف محافظة النجف االشر  273 دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة/فرع محافظة النجف االشر

ف 135 ف محافظة النجف االشر  23013 دائرة صحة محافظة النجف االشر

ف 136 ف محافظة النجف االشر /محافظة النجف االشر  
 
 28 مديرية التخطيط العمران

ف 137  2584 مديرية بلديات محافظة النجف محافظة النجف االشر

ف 138 ف محافظة النجف االشر  4 مديرية بلدية محافظة النجف االشر

ف 139 ف محافظة النجف االشر  909 مديرية زراعة محافظة النجف االشر

ف 140 ف محافظة النجف االشر  386 مديرية شباب ورياضة محافظة النجف االشر

ف 141 فمديرية  محافظة النجف االشر  2241 ماء محافظةالنجف االشر

ف 142 ف محافظة النجف االشر  1013 مديرية مجاري محافظة النجف االشر

 6473 العامة والمحلية لمحافظة بابل اإلدارة محافظة بابل 143

 2589 المؤسسات البلدية لمحافظة بابل محافظة بابل 144

بية محافظة بابل محافظة بابل 145  54306 المديرية العامة لير

  محافظة بابل محافظة بابل 146
 
  للصحة والسالمة المهنية ف

 48 المركز الوطب 

 28 دائرة االسكان/محافظة بابل محافظة بابل 147

 169 دائرة الطرق والجسور/محافظة بابل محافظة بابل 148

/فرع محافظة بابل محافظة بابل 149  
 239 دائرة العمل والتدريب المهب 

/محافظة بابل بابلمحافظة  150  
 
 55 دائرة المبان

 20195 دائرة صحة محافظة بابل محافظة بابل 151

 2664 مديرية البلديات العامة /محافظة بابل محافظة بابل 152

 2720 مديرية زراعة محافظة بابل محافظة بابل 153

 393 مديرية شباب ورياضة محافظة بابل محافظة بابل 154

 800 مديرية مجاري محافظة بابل محافظة بابل 155

 2040 العامة والمحلية لمحافظة بغداد اإلدارة محافظة بغداد 156

بية محافظة بغداد الرصافة  محافظة بغداد 158  24630 األولالمديرية العامة لير

بية محافظة بغداد الرصافة الثالثة محافظة بغداد 159  19964 المديرية العامة لير

بية محافظة بغداد الرصافة الثانية بغدادمحافظة  160  30718 المديرية العامة لير

بية محافظة بغداد الكرخ  محافظة بغداد 161  26413 األولالمديرية العامة لير

بية محافظة بغداد الكرخ الثالثة محافظة بغداد 162  22683 المديرية العامة لير

بية  محافظة بغداد 163  34949 محافظة بغداد الكرخ الثانيةالمديرية العامة لير

  للصحة المركز  محافظة بغداد 164
  محافظة بغداد والسالمة الوطب 

 
 61 المهنية ف

 1 سكان بغدادإدائرة  محافظة بغداد 165

 21 دائرة الطرق والجسور/محافظة بغداد محافظة بغداد 166

/فرع محافظة  محافظة بغداد 167  
 845 بغداددائرة العمل والتدريب المهب 



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 21       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 تأليفال الوزارة أو الجهة غير المرتبة بوزارة ت
 األرقامعدد 

 الممنوحة

/محافظة بغداد محافظة بغداد 168  
 
 16 دائرة المبان

 35556 دائرة صحة محافظة بغداد /الكرخ محافظة بغداد 169

 33434 دائرة صحة محافظة بغداد/الرصافة محافظة بغداد 170

 1016 مديرية البلديات العامة/محافظة بغداد محافظة بغداد 171

  مديرية  محافظة بغداد 172
 
 28 التخطيط العمران

 855 مديرية زراعة محافظة بغداد محافظة بغداد 173

 961 مديرية شباب ورياضة بغداد / الكرخ محافظة بغداد 174

 496 رصافةلمديرية شباب ورياضة بغداد /ا محافظة بغداد 175

 124 مديرية شباب ورياضة بغداد/مدينة الصدر محافظة بغداد 176

 951 مديرية ماء محافظة بغداد محافظة بغداد 177

 783 مديرية مجاري محافظة بغداد محافظة بغداد 178

 1324 واالحتياجات الخاصة/فرع محافظة بغداد اإلعاقةهيئة رعاية ذوي  محافظة بغداد 179

 1235 االدارة العامة والمحلية لمحافظة ديال محافظة ديال 180

 723 لمحافظة ديالالمؤسسات البلدية  محافظة ديال 181

بية محافظة ديال محافظة ديال 182  13072 المديرية العامة لير

/محافظة ديال محافظة ديال 183  
 17 المديرية العامة للتخطيط العمران 

  محافظة ديال محافظة ديال 184
 
  للصحة والسالمة المهنية ف

 15 المركز الوطب 

 34 االسكان/محافظة ديالدائرة  محافظة ديال 185

 92 دائرة الطرق والجسور/محافظة ديال محافظة ديال 186

/فرع محافظة ديال محافظة ديال 187  
 9 دائرة العمل والتدريب المهب 

/محافظة ديال محافظة ديال 188  
 14 دائرة المبان 

 85 ديالدائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة/فرع محافظة  محافظة ديال 189

 18396 دائرة صحة محافظة ديال محافظة ديال 190

 170 مديرية البلديات العامة/محافظة ديال محافظة ديال 191

 2070 مديرية زراعة محافظة ديال محافظة ديال 192

 308 مديرية شباب ورياضة محافظة ديال محافظة ديال 193

 2264 ديالمديرية ماء محافظة  محافظة ديال 194

 1104 مديرية مجاري محافظة ديال محافظة ديال 195

 1005 العامة والمحلية لمحافظة ذي قار اإلدارة محافظة ذي قار 196

 489 المؤسسات البلدية لمحافظة ذي قار محافظة ذي قار 197

/فرع محافظة ذي قار محافظة ذي قار 198  
 193 دائرة العمل والتدريب المهب 

/محافظة ذي قار محافظة ذي قار 199  
 20 دائرة المبان 

 25458 دائرة صحة محافظة ذي قار محافظة ذي قار 200

 1212 مديرية البلديات العامة/محافظة ذي قار محافظة ذي قار 201

 1041 مديرية زراعة محافظة ذي قار محافظة ذي قار 202

 360 قارمديرية شباب ورياضة محافظة ذي  محافظة ذي قار 203

 2771 مديرية ماء محافظة ذي قار محافظة ذي قار 204

 900 العامة والمحلية لمحافظة صالح الدين اإلدارة محافظة صالح الدين 205

 852 المؤسسات البلدية لمحافظة صالح الدين محافظة صالح الدين 206

/محافظة  محافظة صالح الدين 207  
 6 صالح الدينالمديرية العامة للتخطيط العمران 

  للصحة المركز  محافظة صالح الدين 208
  محافظة صالح الدين والسالمة الوطب 

 
 5 المهنية ف

 38 /محافظة صالح الدين اإلسكاندائرة  محافظة صالح الدين 209



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 22       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 تأليفال الوزارة أو الجهة غير المرتبة بوزارة ت
 األرقامعدد 

 الممنوحة

 15 دائرة الطرق والجسور /محافظة صالح الدين محافظة صالح الدين 210

/فرع محافظة صالح الديندائرة العمل  محافظة صالح الدين 211  
 107 والتدريب المهب 

/محافظة صالح الدين محافظة صالح الدين 212  
 
 6 دائرة المبان

 138 دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة/فرع محافظة صالح الدين محافظة صالح الدين 213

 96 مديرية البلديات العامة/محافظة صالح الدين محافظة صالح الدين 214

 57 مديرية زراعة محافظة صالح الدين محافظة صالح الدين 215

 307 مديرية شباب ورياضة صالح الدين محافظة صالح الدين 216

 755 مديرية ماء محافظة صالح الدين محافظة صالح الدين 217

 568 مديرية مجاري محافظة صالح الدين محافظة صالح الدين 218

 1996 والمحلية لمحافظة كربالء االدارة العامة محافظة كربالء 219

بية محافظة كربالء محافظة كربالء 220  29438 المديرية العامة لير

/محافظة كربالء محافظة كربالء 221  
 
 51 المديرية العامة للتخطيط العمران

  محافظة كربالء محافظة كربالء 222
 
  للصحة والسالمة المهنية ف

 21 المركز الوطب 

 45 محافظة كربالء/ اإلسكاندائرة  محافظة كربالء 223

 38 دائرة الطرق والجسور/محافظة كربالء محافظة كربالء 224

/فرع محافظة كربالء محافظة كربالء 225  
 100 دائرة العمل والتدريب المهب 

/محافظة كربالء محافظة كربالء 226  
 63 دائرة المبان 

 232 الخاصة/فرع محافظة كربالءدائرة رعاية ذوي االحتياجات  محافظة كربالء 227

 14212 دائرة صحة محافظة كربالء محافظة كربالء 228

 2677 مديرية البلديات العامة/محافظة كربالء محافظة كربالء 229

 2642 مديرية بلدية محافظة كربالء محافظة كربالء 230

 865 مديرية زراعة محافظة كربالء محافظة كربالء 231

 310 مديرية شباب ورياضة محافظة كربالء كربالءمحافظة   232

 2203 مديرية ماء محافظة كربالء محافظة كربالء 233

 1103 مديرية مجاري محافظة كريالء محافظة كربالء 234

 935 االدارة العامة والمحلية لمحافظة كركوك محافظة كركوك 235

 133 بلدية كركوك محافظة كركوك 236

 1008 االدارة العامة والمحلية لمحافظة ميسان محافظة ميسان 237

 1996 المؤسسات البلدية لمحافظة ميسان محافظة ميسان 238

/محافظة ميسان محافظة ميسان 239  
 15 المديرية العامة للتخطيط العمران 

  محافظة ميسان محافظة ميسان 240
 
  للصحة والسالمة المهنية ف

 31 المركز الوطب 

 3 محافظة ميسان/ اإلسكاندائرة  محافظة ميسان 241

 46 دائرة الطرق والجسور/محافظة ميسان محافظة ميسان 242

/فرع محافظة ميسان محافظة ميسان 243  
 23 دائرة العمل والتدريب المهب 

/محافظة ميسان محافظة ميسان 244  
 15 دائرة المبان 

 116 محافظة ميساندائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة/فرع  محافظة ميسان 245

 8847 دائرة صحة محافظة ميسان محافظة ميسان 246

 2029 مديرية البلديات العامة/محافظة ميسان محافظة ميسان 247

 858 مديرية زراعة محافظة ميسان محافظة ميسان 248

 217 مديرية شباب ورياضة محافظة ميسان محافظة ميسان 249

 1721 محافظة ميسانمديرية ماء  محافظة ميسان 250

 1068 مديرية مجاري محافظة ميسان محافظة ميسان 251



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 23       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 تأليفال الوزارة أو الجهة غير المرتبة بوزارة ت
 األرقامعدد 

 الممنوحة

 1396 االدارة العامة والمحلية لمحافظة نينوى محافظة نينوى 252

  /فرع محافظة نينوى محافظة نينوى 253
 
 42 المديرية العامة للتخطيط العمران

  للصحة والسالمة  محافظة نينوى 254
 43 المهنية/محافظة نينوىالمركز الوطب 

 85 دائرة االسكان /محافظة نينوى محافظة نينوى 255

 34 دائرة الطرق والجسور /محافظة نينوى محافظة نينوى 256

/فرع محافظة نينوى محافظة نينوى 257  
 31 دائرة العمل والتدريب المهب 

/محافظة نينوى محافظة نينوى 258  
 
 28 دائرة المبان

 23 دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة/فرع محافظة نينوى نينوىمحافظة  259

 2920 مديرية البلديات العامة/فرع محافظة نينوى محافظة نينوى 260

 2466 مديرية بلدية الموصل محافظة نينوى 261

 1536 مديرية زراعة محافظة نينوى محافظة نينوى 262

 228 محافظة نينوىمديرية شباب ورياضة  محافظة نينوى 263

 3528 مديرية ماء محافظة نينوى محافظة نينوى 264

 576 مديرية مجاري محافظة نينوى محافظة نينوى 265

 3043 االدارة العامة والمحلية لمحافظة واسط محافظة واسط 266

بية محافظة واسط محافظة واسط 267  46912 المديرية العامة لير

/محافظة واسطالمديرية  محافظة واسط 268  
 18 العامة للتخطيط العمران 

  محافظة واسط محافظة واسط 269
 
  للصحة والسالمة المهنية ف

 33 المركز الوطب 

 23 دائرة االسكان/محافظة واسط محافظة واسط 270

 67 دائرة الطرق والجسور/محافظة واسط محافظة واسط 271

/محافظة واسطدائرة العمل والتدريب  محافظة واسط 272  
 89 المهب 

/محافظة واسط محافظة واسط 273  
 32 دائرة المبان 

 241 دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة/فرع محافظة واسط محافظة واسط 274

 16547 دائرة صحة محافظة واسط محافظة واسط 275

 2757 مديرية البلديات العامة/محافظة واسط محافظة واسط 276

 2369 مديرية بلدية محافظة واسط / الكوت واسطمحافظة  277

 1127 مديرية زراعة محافظة واسط محافظة واسط 278

 274 مديرية شباب ورياضة محافظة واسط محافظة واسط 279

 2449 مديرية ماء محافظة واسط محافظة واسط 280

 1147 مديرية مجاري محافظة واسط محافظة واسط 281

كة العامة لالتصاالت والمعلوماتية وزارة االتصاالت 282  10535 الشر

يد والتوفير  وزارة االتصاالت 283 كة العامة للي   2799 الشر

كة السالم العامة وزارة االتصاالت 284  336 شر

 1655 مركز وزارة االتصاالت وزارة االتصاالت 285

 1616 المؤسسات البلدية والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  286

 289 المديرية العامة للماء والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  287

 185 المديرية العامة للمجاري والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  288

  لالستشارات الهندسية والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  289
 758 المركز الوطب 

ات  والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  290   للمختي 
 1781 اإلنشائيةالمركز الوطب 

 954 اإلسكاندائرة  والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  291

 780 دائرة االشغال والصيانة العامة والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  292

 1466 االعمار الهندس  دائرة  والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  293



                                                                                    التقرير السنوي الخاص بالرقم الوظيفي            

 24       2022  لرقم الوظيفي الموحدا         

 تأليفال الوزارة أو الجهة غير المرتبة بوزارة ت
 األرقامعدد 

 الممنوحة

 1440 دائرة الطرق  والجسور والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  294

   والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  295
 
 678 دائرة المبان

 778 اإلسكاندائرة صندوق  والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  296

كة اشور العامة للمقاوالت الهندسية والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  297  1058 شر

كة الرشيد العامة للمقاوالت  والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  298  359 اإلنشائيةشر

كة الفاروق العامة للمقاوالت  والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  299  509 اإلنشائيةشر

كة الفاو الهندسية العامة والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  300  1482 شر

كة المعتصم العامة للمقاوالت  والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  301  544 اإلنشائيةشر

كة المنصور العامة للمقاوالت  والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  302  565 اإلنشائيةشر

كة حموران  للمقاوالت والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  303
 1138 شر

كة سعد العامة والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  304  521 شر

 1421 مديرية البلديات العامة والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  305

  مديرية التخطيط  والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  306
 
 135 العمران

 100 مركز بحوث البناء والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  307

 1440 واإلسكانمركز وزارة االعمار  والبلديات العامة واإلسكانوزارة االعمار  308

كة العامة لتجارة الحبوب وزارة التجارة 309  6627 الشر

كة العامة لتجارة  وزارة التجارة 310  1398 السيارات والمكائنالشر

كة العامة لتجارة المواد االنشائية وزارة التجارة 311  1364 الشر

كة العامة لتجارة المواد الغذائية وزارة التجارة 312  4129 الشر

كة العامة لتصنيع الحبوب وزارة التجارة 313  2448 الشر

كة العامة لالسواق المركزية وزارة التجارة 314  1003 الشر

كة العامة للمعارض  والخدمات التجارية العراقية وزارة التجارة 315  328 الشر

 2247 مركز وزارة التجارة وزارة التجارة 316

 1514  لإلحصاءالجهاز المركزي  وزارة التخطيط 317

 705 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وزارة التخطيط 318

  للتطوير االداري وتقنية المعلوماتالمركز  وزارة التخطيط 319
 242 الوطب 

 19 لالعتمادالهيئة العراقية  وزارة التخطيط 320

 1540 مركز وزارة التخطيط وزارة التخطيط 321

بية 322  118 األميةالجهاز التنفيذي لمحو  وزارة الير

بية 323 بوية المفتوحة وزارة الير  181 الكلية الير

بية 324 بية محافظة االنبار وزارة الير  30111 المديرية العامة لير

بية 325 بية محافظة صالح الدين وزارة الير  31039 المديرية العامة لير

بية 326 بية محافظة كركوك وزارة الير  23826 المديرية العامة لير

بية 327 بية محافظة نينوى وزارة الير  65336 المديرية العامة لير

بية 328  40 المديرية العامة للتعليم العام واالهىل  واالجنب    وزارة الير

بية 329    وزارة الير
 284 المديرية العامة للتعليم المهب 

بية 330  64 المديرية العامة للتقويم واالمتحانات وزارة الير

بية 331  115 ثانوية كلية بغداد وزارة الير

بية 332 كة النهرين العامة لطباعة وأنتاج  وزارة الير بويةشر  617 المستلزمات الير

بية 333 بية وزارة الير  2681 مركز وزارة الير

 4101 الجامعة التكنولوجية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   334

 7862 الجامعة المستنرصية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   335
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 3464 الجامعةالعراقية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   336

  لالختصاصات الطبية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   337
ر
 133 المجلس العراف

 127 الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   338

 199 جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   339

 2761 جامعة االنبار التعليم العال  والبحث العلم  وزارة  340

 7366 جامعة البرصة وزارة التعليم العال  والبحث العلم   341

 251 جامعة البرصة للنفط والغاز وزارة التعليم العال  والبحث العلم   342

 248 جامعة الحمدانية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   343

 4338 جامعة الفرات االوسط التقنية العال  والبحث العلم  وزارة التعليم  344

 829 جامعة الفلوجة وزارة التعليم العال  والبحث العلم   345

 4004 جامعة القادسية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   346

اء وزارة التعليم العال  والبحث العلم   347  978 جامعة القاسم الخرص 

 243 جامعة الكرخ للعلوم العال  والبحث العلم  وزارة التعليم  348

 5736 جامعة الكوفة وزارة التعليم العال  والبحث العلم   349

 1862 جامعة المثب   وزارة التعليم العال  والبحث العلم   350

 9498 جامعة الموصل وزارة التعليم العال  والبحث العلم   351

 2773 جامعة النهرين العلم  وزارة التعليم العال  والبحث  352

 6044 جامعة بابل وزارة التعليم العال  والبحث العلم   353

 9256 جامعة بغداد وزارة التعليم العال  والبحث العلم   354

 2602 جامعة تقنية المنطقة الجنوبية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   355

 4026 جامعة تقنية المنطقة الشمالية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   356

 5839 جامعة تقنية بغداد/الوسىط وزارة التعليم العال  والبحث العلم   357

 4004 جامعة تكريت وزارة التعليم العال  والبحث العلم   358

 391 جامعة تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت وزارة التعليم العال  والبحث العلم   359

 165 جامعة تلعفر التعليم العال  والبحث العلم  وزارة  360

 335 جامعة جابر بن حيان الطبية وزارة التعليم العال  والبحث العلم   361

 3145 جامعة ديال وزارة التعليم العال  والبحث العلم   362

 3198 جامعة ذي قار وزارة التعليم العال  والبحث العلم   363

 1019 جامعة سامراء والبحث العلم  وزارة التعليم العال   364

 750 جامعة سومر وزارة التعليم العال  والبحث العلم   365

 2772 جامعة كربالء وزارة التعليم العال  والبحث العلم   366

 3359 جامعة كركوك وزارة التعليم العال  والبحث العلم   367

 2456 جامعة ميسان وزارة التعليم العال  والبحث العلم   368

 577 جامعة نينوى وزارة التعليم العال  والبحث العلم   369

 3366 جامعة واسط وزارة التعليم العال  والبحث العلم   370

 9122 دائرة العلوم والتكنولوجيا وزارة التعليم العال  والبحث العلم   371

 60 )الباراسايكولوج   (مركز البحوث النفسية  وزارة التعليم العال  والبحث العلم   372

 1724 مركز وزارة التعليم العال  والبحث العلم   وزارة التعليم العال  والبحث العلم   373

   وزارة التعليم العال  والبحث العلم   374
 14 هيئة التعليم التقب 

 241 الدار العراقية لالزياء وزارة الثقافة 375

 873 العالقات الثقافية وزارة الثقافة 376

اث وزارة الثقافة 377  3607 الهيئة العامة لآلثار والير
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 525 دائرة السينما والمشح وزارة الثقافة 378

 589 دائرة الفنون الموسيقية وزارة الثقافة 379

 189 دائرة قرص المؤتمرات وزارة الثقافة 380

 89 يةتأليفدائرةالفنون ال وزارة الثقافة 381

 1128 الثقافة والنشر الكرديةدار  وزارة الثقافة 382

 267 دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة 383

 466 دار الكتب والوثائق وزارة الثقافة 384

جمة والنشر  وزارة الثقافة 385  248 دار المأمون للير

 458 دار ثقافة االطفال وزارة الثقافة 386

 2294 مركز وزارة الثقافة وزارة الثقافة 387

 1713 هيئة السياحة وزارة الثقافة 388

 2405 الخارجية مركز وزارة وزارة الخارجية 389

 701 الممثليات السياسية والقنصلية وزارة الخارجية 390

 670352 مركز وزارة الداخلية وزارة الداخلية 391

ات الزراعية وزارة الزراعة 392 كة العامة للتجهير   4453 الشر

  الزراعية وزارة الزراعة 393
 278 دائرة االراض 

 1036 دائرة االرشاد والتدريب الزراع   وزارة الزراعة 394

 1461 دائرة البحوث الزراعية وزارة الزراعة 395

 1644 دائرة البستنة وزارة الزراعة 396

 3905 دائرة البيطرة وزارة الزراعة 397

وة الحيوانية وزارة الزراعة 398  784 دائرة الير

 1182 دائرة الغابات والتصحر وزارة الزراعة 399

 400 دائرة فحص وتصديق البذور وزارة الزراعة 400

 445 دائرة وقاية المزروعات وزارة الزراعة 401

كة ما بير  النهرين العامة للبذور وزارة الزراعة 402  1715 شر

 523 مديرية زراعة محافظة كركوك وزارة الزراعة 403

 1261 مركز وزارة الزراعة الزراعةوزارة  404

 4072 مركز وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة 405

كة العامة لتسويق  والبيئة وزارة الصحة 406  2190 والمستلزمات الطبية األدويةالشر

 386 دائرة العيادات الطبية الشعبية والبيئة وزارة الصحة 407

 239 األلغامدائرة شؤون  والبيئة وزارة الصحة 408

 17450 دائرة صحة صالح الدين والبيئة وزارة الصحة 409

 18312 دائرة صحة محافظة األنبار والبيئة وزارة الصحة 410

 15617 دائرة صحة محافظة كركوك والبيئة وزارة الصحة 411

 29515 دائرة صحة محافظة نينوى والبيئة وزارة الصحة 412

 9997 دائرة مدينة الطب والبيئة وزارة الصحة 413

 7719 والبيئة الصحة مركز وزارة والبيئة وزارة الصحة 414

 2183 وزارة البيئة /سابقا والبيئة وزارة الصحة 415

كة العامة لصناعة  وزارة الصناعة والمعادن 416  7474 والمستلزمات الطبية اس دي اي األدويةالشر

كة العامة لصناعة  وزارة الصناعة والمعادن 417  2782 /الجنوبية األسمدةالشر

كة العامة لصناعة  وزارة الصناعة والمعادن 418  1144 /الشمالية األسمدةالشر

كة العامة لصناعة السيارات والمعدات وزارة الصناعة والمعادن 419  6103 الشر
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اق وزارة الصناعة والمعادن 420 يت المشر كة العامة لكي   1030 الشر

كة العامة لالسناد الهندس   وزارة الصناعة والمعادن 421  579 الشر

ونية وزارة الصناعة والمعادن 422 كة العامة لالنظمة االلكير  853 الشر

كة العامة للتصاميم وتنفيذ المشاري    ع وزارة الصناعة والمعادن 423  938 الشر

كة العامة للحديد والصلب وزارة الصناعة والمعادن 424  4492 الشر

كة العامة للزجاج والحراريات وزارة الصناعة والمعادن 425  2585 الشر

كة العامة للسمنت العراقية وزارة الصناعة والمعادن 426  12991 الشر

كة العامة للصناعات االنشائية وزارة الصناعة والمعادن 427  4649 الشر

كة العامة للصناعات  وزارة الصناعة والمعادن 428 وكيمياويةالشر  7511 البير

كة العامة للصناعات التعدينية وزارة الصناعة والمعادن 429  3018 الشر

كة العامة للصناعات الفوالذية وزارة الصناعة والمعادن 430  3736 الشر

ونية وزارة الصناعة والمعادن 431 كة العامة للصناعات الكهربائية وااللكير  3869 الشر

كة العامة للصناعات المطاطية واالطارات والمعادنوزارة الصناعة  432  2513 الشر

كة العامة للصناعات الهيدروليكية وزارة الصناعة والمعادن 433  1969 الشر

كة العامة للفحص  والتأهيل الهندس   وزارة الصناعة والمعادن 434  411 الشر

كة العامة للمنتوجات الغذائية وزارة الصناعة والمعادن 435  8753 الشر

كة العامة لمعدات االتصاالت والقدرة وزارة الصناعة والمعادن 436  2646 الشر

كة العامة وزارة الصناعة والمعادن 437  19691 لصناعات النسيج والجلود الشر

كه العامة للفوسفات وزارة الصناعة والمعادن 438  2560 الشر

 396 الصناعيةالمديرية العامة للتنمية  وزارة الصناعة والمعادن 439

كة ابن ماجد العامة وزارة الصناعة والمعادن 440  1528 شر

كة الزوراء العامة وزارة الصناعة والمعادن 441  1693 شر

كة الصناعات الحربية العامة وزارة الصناعة والمعادن 442  4116 شر

كة الفارس العامة وزارة الصناعة والمعادن 443  1736 شر

كة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات والمعادنوزارة الصناعة  444  1494 شر

كة اور العامة وزارة الصناعة والمعادن 445  3100 شر

كة ديال العامة وزارة الصناعة والمعادن 446  2462 شر

 158 مركز وزارة الصناعة والمعادن وزارة الصناعة والمعادن 447

 601 البحث والتطوير الصناع  هيئة  وزارة الصناعة والمعادن 448

 40 هيأة المدن الصناعية وزارة الصناعة والمعادن 449

 666 المسح الجيولوج   العراقية هيئة وزارة الصناعة والمعادن 450

 836 وزارة الصناعة والمعادن وزارة الصناعة والمعادن 451

 1070 دائرة اصالح االحداث وزارة العدل 452

 20699 دائرة االصالح العراقية وزارة العدل 453

 1297 دائرة التنفيذ وزارة العدل 454

 2200 دائرة الكتاب العدول وزارة العدل 455

 751 دائرة رعاية القارصين وزارة العدل 456

 2557 مديرية التسجيل العقاري العامة وزارة العدل 457

 618 مركز وزارة العدل وزارة العدل 458

كة العامة  الكهرباءوزارة  459  9254 الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية إلنتاجالشر

كة العامة  وزارة الكهرباء 460  4780 الكهربائية/المنطقة الوسىط الطاقة إلنتاجالشر

كة العامة لتوزي    ع كهرباء الجنوب وزارة الكهرباء 461  17235 الشر
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كة العامة لتوزي    ع   وزارة الكهرباء 462  11070 كهرباء الشمالالشر

كة العامة لتوزي    ع كهرباء الفرات  وزارة الكهرباء 463  23481 األوسطالشر

كة العامة لتوزي    ع كهرباء بغداد وزارة الكهرباء 464  21371 الشر

كة العامة لفحص وتأهيل المنظومات الكهربائية وزارة الكهرباء 465  904 الشر

كة وزارة الكهرباء 466  5877 الشمالية الطاقة الكهربائية/المنطقة إلنتاجالعامة  الشر

كة وزارة الكهرباء 467  4329 األوسطالكهربائية/الفرات  الطاقة إلنتاج العامة الشر

 1722 المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/الجنوب وزارة الكهرباء 468

 1274 الكهربائية/الشمالية المديرية العامة لنقل الطاقة وزارة الكهرباء 469

 1243 األعىلالكهربائية/الفرات  المديرية العامة لنقل الطاقة وزارة الكهرباء 470

 4384 األوسطالكهربائية/الفرات  المديرية العامة لنقل الطاقة وزارة الكهرباء 471

 2302 الكهربائية/الوسىط المديرية العامة لنقل الطاقة وزارة الكهرباء 472

 395 دائرة التدريب  والتطوير وزارة الكهرباء 473

 767 دائرة التشغيل والتحكم وزارة الكهرباء 474

 4304 مركز وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء 475

كة العراقية للخدمات المرصفية وزارة المالية 476  294 الشر

  للتنمية الخارجية وزارة المالية 477
ر
 52 الصندوق العراف

كة عامة / المرصف الزراع   المالية وزارة 478  1991 شر

كة عامة( المرصف الصناع   وزارة المالية 479  363 )شر

  للتجارة وزارة المالية 480
ر
 1480 المرصف العراف

كة عامة( وزارة المالية 481  1083 المرصف العقاري )شر

  المحافظات وزارة المالية 482
 
 672 الهيئة العامة للخزائن ف

ائب المالية وزارة 483  3180 الهيئة العامة للرص 

 2947 الهيئة العامة للكمارك وزارة المالية 484

 187 الهيئة العامة للمناطق الحرة وزارة المالية 485

 111 دائرة تكنولوجيا المعلومات وزارة المالية 486

 284 دائرة عقارات الدولة وزارة المالية 487

 32 التأمير  ديوان  وزارة المالية 488

كة  وزارة المالية 489  151 التأمير  العراقية إعادةشر

كة التأمير  العراقية وزارة المالية 490  341 شر

كة التأمير  الوطنية وزارة المالية 491  758 شر

 208 مركز التدريب المال  والمحاسب    وزارة المالية 492

 1714 المالية مركز وزارة وزارة المالية 493

كة عامة( وزارة المالية 494  8880 مرصف الرافدين )شر

كة عامة( وزارة المالية 495  6882 مرصف الرشيد )شر

 182 اإلسالم  مرصف النهرين  وزارة المالية 496

 1709 هيأة التقاعد الوطنية وزارة المالية 497

 1494 وزارة الهجرة والمهجرين وزارة الهجرة والمهجرين 498

  الدارة الموارد المائية الموارد المائيةوزارة  499
 254 المركز الوطب 

ل وزارة الموارد المائية 500  9102 الهيئة العامة لتشغيل مشاري    ع الري والي  

ل وزارة الموارد المائية 501  4023 الهيئة العامة لصيانة مشاري    ع الري والي  

 1596 الهيئة العامة للمياه الجوفية وزارة الموارد المائية 502

 4357 للسدود والخزانات العامةالهيئة  وزارة الموارد المائية 503
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 270 ةللمساح ةالهيئة العام وزارة الموارد المائية 504

 1171 لمشاري    ع الري واالستصالح ةالهيئة العام وزارة الموارد المائية 505

 410 دائرة المصب العام وزارة الموارد المائية 506

 1419 دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر الموارد المائيةوزارة  507

كة الرافدين العامة لتنفيذ السدود وزارة الموارد المائية 508  295 شر

كة العراق العامة لتنفيذ مشاري    ع الري وزارة الموارد المائية 509  295 شر

كة الفاو العامة لتنفيذ مشاري    ع الري وزارة الموارد المائية 510  198 شر

 567 مركز الدراسات والتصاميم الهندسية وزارة الموارد المائية 511

  االهوار  إنعاشمركز  وزارة الموارد المائية 512
 377 الرطبة العراقية واألراض 

 94 مركز دراسات الموارد المائية لمشاري    ع المنطقة الشمالية وزارة الموارد المائية 513

 1113 وزارة الموارد المائيةمركز  وزارة الموارد المائية 514

كة العامة لتسويق النفط )سومو( وزارة النفط 515  349 الشر

كة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة وزارة النفط 516  1807 الشر

 26 دار الضيافة وزارة النفط 517

كة عامة( وزارة النفط 518 كة المشاري    ع النفطية )شر  4541 شر

كة  وزارة النفط 519 كة عامة(و توزي    ع المنتشر  19956 جات النفطية )شر

كة غاز الجنوب  وزارة النفط 520 كة عامة -شر  4975 شر

كة عامة( وزارة النفط 521   الشمال )شر
 
كة مصاف  8469 شر

كة عامة( وزارة النفط 522 كة ناقالت النفط العراقية )شر  416 شر

كة عامة( وزارة النفط 523 كه تعبئة الغاز )شر  6741 شر

كه خطوط  وزارة النفط 524 كة عامة( األنابيبشر  9217 النفطية )شر

كة عامة( وزارة النفط 525 كه غاز الشمال )شر  3456 شر

كة عامة( وزارة النفط 526   الجنوب )شر
 
كه مصاف  7973 شر

كة عامة( وزارة النفط 527   الوسط )شر
 
كه مصاف  7874 شر

 358 مركز البحث والتطوير النفىط   وزارة النفط 528

 1185 مركز وزارة النفط وزارة النفط 529

 443 معهد التدريب النفىط  البرصة وزارة النفط 530

 506 معهد التدريب النفىط  بغداد وزارة النفط 531

 326 معهد التدريب النفىط  بيج    وزارة النفط 532

 202 معهد التدريب النفىط  كركوك وزارة النفط 533

كة  وزارة النقل 534  2306 العامة الدارة النقل الخاصالشر

كة العامة لتنفيذ مشاري    ع النقل وزارة النقل 535  250 الشر

كة العامة لخدمات المالحة الجوية وزارة النقل 536  1762 الشر

كة العامة للخطوط الجوية العراقية وزارة النقل 537  4668 الشر

كة العامة للسكك الحديد العراقية وزارة النقل 538  4504 الشر

كة العامة للنقل البحري وزارة النقل 539  1669 الشر

ي وزارة النقل 540 كة العامة للنقل الي   2649 الشر

ئ العراق وزارة النقل 541 كة العامة لموان   8919 الشر

كة العامة لنقل المسافرين والوفود وزارة النقل 542  2784 الشر

 456 والرصد الزلزال   الهيئة العامة لالنواء الجوية وزارة النقل 543

 860 مركز وزارة النقل وزارة النقل 544

 361002 مركز وزارة الدفاع الدفاع وزارة 545
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  للصحة المركز  االجتماعية والشؤونالعمل  وزارة 546
 375 المهنية والسالمة الوطب 

 1083 دائرة التقاعد والضمان االجتماع  للعمال االجتماعية والشؤونالعمل  وزارة 547

 26 دائرة الحماية االجتماعية االجتماعية والشؤونالعمل  وزارة 548

   دائرة االجتماعية والشؤونالعمل  وزارة 549
 1586 العمل والتدريب المهب 

 659 االجتماعية والشؤونالعمل  مركز وزارة االجتماعية والشؤونالعمل  وزارة 550

 3142 الحماية االجتماعيةهيئة  االجتماعية والشؤونالعمل  وزارة 551

 844 واالحتياجات الخاصة اإلعاقةهيئة رعاية ذوي  االجتماعية والشؤونالعمل  وزارة 552

 3,040,626 المجموع

 

 


